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ئایالالرنىڭ مهھرەمسىز ھالهتته باشقا ئایالالرنىڭ 

  ھهمراھلىقىدا ھهج قىلىشى توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال - 34380

  :سوئال

ئـۆتكهن یىلـى    مهن سهئۇدى ئهرەبىستاندا مۇقىم تـۇرۇپ خىـزمهت قىلىـمهن،   

ئېككى ئایال خىزمهتدىشىم بىلهن مهھرەمسىز ھالدا ھهج قىلدىم، بۇ تـوغرا  

  بوالمدۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

بـۇ  : شهیخ مۇھهممهد سالىھ ئىبنى ئۇسهیمىین رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیـدۇ 

ھهج قىلىشى بـۇ ھهدىسـكه ئاساسـهن تـوغرا ئهمهس،      ئایالالرنىڭ مهھرەمسىز

ئىبنى ئابباس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋایهت قىلىنىـدۇكى، مهن پهیغهمـبهر    

ئایـال  «: ئهلهیھىسساالمنىڭ خۇتبه سۆزلهپ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغـان 

: بىـر كىشـى  . كىشىنىڭ مهھرەمسىز سهپهر قىلىشى توغرا ئهمهس، دېگهندە

ــا رەســۇلۇلالھ ــالىم ھهجــگه   ! ی ــا چىقىشــقا تىزىمالتقانىــدىم، ئای مهن جىھادق

سهن ئایالىـڭ  : بارماقچى ئىدى؟ دەیدۇ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇ كىشىگه

  ).1341(ۋە مۇسلىم)3006(بۇخارىي. »بىلهن ھهجگه بىرگه بارغىن دەیدۇ

: ئایال كىشىنىڭ مهھرەمسىز سهپهر قىلىشى توغرا ئهمهس، مهھـرەم دېـگهن  

ى باشقا سـهۋەبلهردىن ئـۇ ئایـال بىـلهن تـوي قىلىشـى مهڭگۈلـۈك        نهسهب یاك

ھوشى -ىڭ باالغهتكه یهتكهن، ئهقلىچهكلهنگهن كىشىدۇر، مهھرەم بولغۇچىن

ھوشــى جایىــدا -جایىــدا بولىشــى شــهرت قىلىنىــدۇ، كىچىــك بــاال ۋە ئهقلــى 
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-بۇنىڭـــدىكى ھـــېكمهت قىـــز. بولمىغـــان كىشـــىلهر مهھـــرەم بواللمایـــدۇ

ئابرۇیى ۋە شـهرىپىنى قوغـداش، ئـالالھتىن قورقمایـدىغان     -خانىمالرنىڭ یۈز

  .ماسلىقتىن ئىبارەتتۇرھایاسىزالرنىڭ ناچار قىلىقلىرىغا یول قوی

سهپهر قىلىشى یاكى ئایالالر بىلهن بىـرگه سـهپهر    خانىمالرنىڭ یالغۇز -قىز

قىلىشىنىڭ ھېچ پهرقى یوق، ھهتتا ئۆزىنىڭ ئائىلىسىدىكى ئایالالر بىلهن 

بىرگه ئهڭ خاتىرجهم شارائىتتا بولسىمۇ مهھرەمسىز سهپهر قىلىشى تـوغرا  

ایـــالى ھهجـــگه بارمـــاقچى بولغـــان    پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم ئ . ئهمهس

ئایالىڭ یالغۇز بارامـدۇ یـاكى ئایـالالر بىـلهن بىـرگه بارامـدۇ دەپ       : كىشىدىن

  .سورىمىدى

ھــازىرقى ۋاقىتتــا بهزەن كىشــىلهر بــۇ مهســىلىگه ســهل قــاراپ ئایرۇپىالنــدا  

. ئایالالرنى مهھرەمسىز یولغا سالىدۇ، بـو ئومـۇمى دەلىلـلهرگه زىـت كېلىـدۇ     

ــدا قى ــهپهرلهرگه ئوخشــاش خهتهرگه دۈچ     ئایرۇپىالن ــقا س ــان ســهپهرمۇ باش لغ

  .كېلىدۇ

ئایــال یــالغۇز   ئایــالنى مهھرىمــى ئایدۇرۇمــدا یولغــا ســالغاندىن كىــیىن      

ــا       ــگهن ۋاقىتت ــایرۇپىالن بهلگىلهن ــدۇ، ئ ــا كېرى ــۈش زالىغ ــىز كۈت مهھرەمس

قوزغىلىشى یاكى مهلـۇم سـهۋەبلهردىن كېچىكىـپ قوزغىلىشـى، بهلگىـلهن      

بۇ ئایالنى . شىشى یاكى باشقا ئایدۇرۇمالرغا چۈشىشى مۇمكىنئایدۇرۇمغا چۈ

كۈتۈۋالىدىغان تۇغقانلىرى ۋاقتىدا ئایدۇرۇمغا یىتىپ كېلىشى یاكى مهلـۇم  

سهۋەبلهر بىلهن كېچىكىپ كېلىشى مۇمكىن، ئومۇمهن قىلىـپ ئېیتقانـدا   

ــاكى باشــقا ســهپهرلهرگه    ــالالر ھهجــگه ی ــالالھتىن قورقۇدىغــان ئای ھهقىقــى ئ

  .ئالالھ یاردەم بهرگۈچىدۇر .مسىز یالغۇز چىقماسلىقى كېرەكمهھرە
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دېــگهن كىتابقــا » ئــۆمرە پائالىیهتلىرىــدە یــۈز بېرىــدىغان خاتــالىقالر -ھهج«

  .مۇراجىئهت قىلىنسۇن


